Fr ૧૪મા અં કે ૧૪નો ચમ કાર
*

૧૪ પૂવ ◌ઃ ૧. ઉ સાહપૂવ, ૨. અ ાયણીય, ૩. વીય દાન, ૪. અિ ત વાહ, પ. ા વાહ, ૬.
સ ય વાહ, ૭. આ મ વાદ, ૮. કમ વાદ, ૯.

યા યાન વાદ, ૧૦. િવ ા વાદ, ૧૧.

ક યાણ વમદ, ૧ર. ાણાવાય, ૧૩. યાિવશાલ, ૧૪. લોકો િબ દુસાર.
*

૧૪ િનયમ ◌ઃ ૧. સિચત, ર.

ય, ૩. િવગઇ, ૪. વાણહ, પ. તંબોલ, ૬. વ સ, ૭. કુસુમ, ૮.

વાહણ, ૯. શયન, ૧૦. િવવેલન, ૧૧.
*

ચય, ૧ર. દશી, ૧૩. નાન, ૧૪. ભતેશું.

૧૪ વ ન ◌ઃ ૧. હાથી, ર. વૃષભ, ૩. સહ, ૪. લ મી, પ. પુ પની માળા, ૬. ચં , ૭. સૂય, ૮.
વજ, ૯. કળશ, ૧૦. મ સરોવર, ૧૧. ર નાકર, ૧ર. દેવિવમાન, ૧૩. ર નરાિશ, ૧૪.
િનધૂમઅિ ન.

*

વના ૧૪ ભેદ ◌ઃ ૧. સુ મ એકેિ ય પયા તા, ર. સુ મ એકેિ ય અપયા તા, ૩. બાદર
એકેિ ય પયા તા, ૪. બાદર એકિ ય અપયા તા, પ. બે ઈિ ય પયા તા, ૬. બે ઈિ ય
અપયા તા, ૭. તે ઈિ ય પયા તા, ૮. તે ઈિ ય અપયા તા, ૯. ચઉ ઈિ ય પયાસ, ૧૦. ચઉ
ઈિ ય અપયા તા, ૧૧. સંરપી પંચીિ ય પયા તા, ૧ર.સંરપી પંચીઈિ ય અપયા તા, ૧૩.
અસંરપી પંચીિ ય પયા તા, ૧૪. અસંપરી પંચીઈિ ય અપયા તા,

*

અ વના ૧૪ ભેદ ◌ઃ ૧. ધમાિ તકાય સંકેધ, ર. ધમાિ તકાય દેશ, ૩. ધમાિ તકાય દેશ, ૪.
અધમાિ તકાય સંકેઘ, પ. અધમાિ તકાય દેશ, ૬. અધમાિ તકાય

દેશ, ૧૦. પુ લાિ તકાય

પરમા ,ં ૧૧. પુ લાિ તકાય દેશ, ૧ર. પુદ લાિ તકાય દેશ, ૧૩. પુ લાિ કાય પરમા

૧૪.

કાળ.
*

૧૪ મૂળ મગણા ◌ઃ ૧. ગિત, ર. ઈિ ય, ૩. કાય, ૪. યોગ, પ. વેદ, ૬ કષાય, ૭.

ાન, ૮.

સંયમ, ૯. દશન, ૧૦. લે યા, ૧૧. ભ ય, ૧ર. સ ય વ, ૧૩. સંપરી, ૧૪. આહારી.
*

૧૪મા પૂવનું માપ ◌ઃ ૮૧૯ર હાથી જે ટલા શાહીના ઢગલાથી લખી શકાય તેટલા માપ.

*

ભુ વીરના ૧૪ ચાતુમાસ ◌ઃ ભુએ ૧૪ ચાતુમાસ તો રાજગૃહી (નાલંદાપાડા)માં કય હતો.

*

ભુ વીરના ૧૪મો ભવઃ ૧૪મા ભવમાં રાજગૃહી નગરીમાં ચો ીસ લાખ પૂવ આયુવાળા થાવર
નામના ા ણ થયા અને ઉ રાવ થામાં િ દંડી થયા.

*

૧૪મા ભગવાન અનંતનાથ ◌ઃ િપતા ◌ઃ સહસેન રા , માતા-સુયશાદેવી, શાસનદેવ- પાતાલય ,
શાસનદેવ-અંકુશાદેવી.

*

૧૪ રાજલોક ◌ઃ મુ ય ણ િવભાગ છે ◌ઃ (૧) ઉ વલોક ◌ઃ

યાં મુ ય વે દેવો કહે છે . અને

સૌથી ઉપર િસિ ધિશલા(મો )માં િસિ ધ પરમા મા રહે છે . (ર) મ યલોક ◌ઃ આમાં મુ ય વે
માનવ, પશુ અને કેટલાક દેવો (ભૂત-િપશાચ- યંતર) રહે છે . આપણે જં બુિ વપના ભરત ે ના
દિ ણ ભાગમાં રીએ છીએ. (૩) અધોલોક ◌ઃ આમાં મુ ય વે સાત નરક આવે છે અને કેટલાક દેવો
રહે છે . અ યંત પાપી, માંસાહારી, િવ વાસઘાતી, હસક ાણી િવગેરે મરીને યાં

ય છે .

૧૪મું સૂ જવંિત ચેઈઆઈ ◌ઃ આ સૂ માં ણ લોકમાં રહેલ િજનચૈ યોને ( િતમાઓને) વંદન કરાય
છે .
*

૧૪ ર નો ◌ઃ દેવ ચ વત ને હોય છે . ૧) ચ ર ન, ર) છ ર ન, ૩) દંડરચ ન, ૪) ચમર ન, પ)
ખંડગર ન, ૬. કા કનીર ન, ૭) મિણર ન, ૮. પુરોિહતર ન, ૯. અ વર ન, ૧૦. ગજર ન, ૧૧.
સેનાની ર ન, ૧ર. ગૃહપ રર ન, ૧૩. વાધ કર ન, ૧૪.

ીર ન. આ ૧૪ ર નો ૧૦૦૦ ય ોથી

અિધિ ત હોય છે . તેનો પશ પણ આરો ય આપનાર છે .
*

૧૪ ગુણ ઠાણા ◌ઃ ૧. િમ યા વ, ર. સા વાદન, ૩. િમ , ૪. અિવરિત, પ. દેશિવરિત, ૬. મત,
૭. અ મત, ૮. િનવૃિ બાદર, ૯. અિનવૃિ બાદર, ૧૦. સૂ મસંપરાય, ૧૧. ઉપશાંતમોહ, ૧ર.
ીણમોહ, ૧૩. સયોગી, ૧૪ અયોગી.

*

વને અંતરંગ ૧૪ ગાંઠ ◌ઃ ૧. િમ યા વ,ર.

ીવેદ, ૩. પુ ષવેદ, ૪. નપુંસકવેદ, પ. હા ય,

૬.રિત, ૭. અરિત, ૮ ભય, ૯ શોક, ૧૦. જુ ગુ સા, ૧૧. ોધ, ૧ર. માન, ૧૩ માયા, ૧૪ લાભ.
*

૧૪ િવ ા ◌ઃ ૧. િશ ા, ર.ક પ, ૩. યાકરણ, ૪. છં દ, પ.

યોિતષ, ૬. િનરૃિ ત, ૭. ઋ વેદ, ૮.

સામવેદ, ૯. અથવવેદ, ૧૦. મીમાંસક, ૧૧. આિ વિષકી, ૧ર. તકિવ ા, ૧૩. ધમશા

, ૧૪.

પુરાણ.
*

ાવકો ૧૪ સમાન ◌ઃ ૧. મૃત, ર. ચાિલની, ૩. મિહષ, ૪. હંસ, પ. શુક વભાવી, ૬. મા ર,
૭. કંક, ૮. મશક, ૯ અજ, ૧૦ જલોકાતુ ય, ૧૧ઉ સિછ કુંભ, ૧ર. પશુ, ૧૩ સપ, ૧૪.
િશલોપમાયુ ત.

*

મનુ યના ૧૪ ગુણો ◌ઃ ૧. આ મ ક યાણ કરવાનો અથ , ર. કોમળ દયનો, ૩. દેવ ગુ ધમનો
ેમી, ૪. ગુણ ાહી, પ.

યોને ઈમનાર, ૬. સ યવાદી હોય, ૭. અસ યનો નદક, ૮. િન કપટી

હોય, ૯ નીિતવંત હોય, ૧૦. િવવેકવંત હોય, ૧૧. બુિ ધવંત હોય, ૧ર. િ થર િચ વાળો હોય,
૧૩. સ ય ધમનોહોય, ૧૪. િહ મતનો બહાદુર હોય.

*

જં બુ વીપમાં ૧૪ મોટી નદીઓ ◌ઃ ૧. ગંગા, ર. સધુ, ૩. રોિહતા, ૪. રોિહસા, પ. હ રકાંતા, ૬.
અ રસિલલા, ૭. સીતા, ૮. સીતાદા, ૯. નરકાંતા, ૧૦. નારીકાંતા, ૧૧. સોવ નકુલા,૧ર. રૃપકુલા,
૧૩. ર તા, ૧૪. ર તવતી.

*

૧૪ અિવનીત ◌ઃ ૧. િનરંતર ોધ કરે તે ર. વારંવાર ોધ કરે તે, ૩. િમ ની સાથે િમ તા તોડે તે,
૪. સૂ ભણીને મદ કરે તે, પ. પોતાના અવગુણ પારકાને માથે નાખે તે, ૬. િમ ઉપર ોધ કરે તે,
૭. િમ ની પાછળ નદા કરે તે (૮) િન ચયભાષા બોલે તે, ૯. ોહ કરનાર હોય તે, ૧૦. અહંકારી
હોય તે, ૧૧. કોઈની સાથે નિહ ભળે તે, ૧ર. અ ીિત કરનાર હોય તે, ૧૩. લોભી હોય તે, ૧૪.
િવષયનો લાલચુ હોય તે.

*

૧૪ કારે શાતા વેદની બાંધ ◌ઃ ૧. તીથકરનો પૂવનીય હોય તો, ર. સાધુને માનનાર હોય તો, ૩.
સ પા ને હષથી દાન આપનાર હોય તો, ૪. સૂ િસ ધાત સાંભળનાર હોય તો, પ. ધમ પદેશ
આપનાર હોય તો, ૬. ત પ ચ ખાણ શુ ધ પાળનાર હોય તો, ૭. પાંચે ઈિ યોને યશ કરનાર
હોય તો, ૮. દયા પાળનાર હોય તો, ૯ સ ય બોલનાર હોય તો, ૧૦ શીયળ પાળનાર હોય તો,
૧૧. ાની હોય તો, ૧ર અનુકંપાવાળો હોય તો, ૧૩. માશીલ હોય તો.

*

ઉ મ પુ ષનાં ૧૪ લ ણો ◌ઃ ૧. સુબુિ ધવંત, ર. સુશીલવંત, ૩. સંતોષી, ૪. સ સંગી, પ.
સ યવચની, ૬. સુસ જન, ૭. સ પુ ષ, ૮. સંમેલક, ૯. સુલ ણી, ૧૦. સુલ જ,૧૧.
સુકુલીન, ૧ર. ગુણવંત, ૧૩. ગુણ , ૧૪. ગંભીર.

